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 ملخص المساعدة المالية 
 

في مينيسوتا لمساعدتك في احتياجاتك المالية. ونحن ملتزمون بمعالجة أي طفل محتاج، بغض النظر  Children’sتتواجد مستشفيات وعيادات مؤسسة 

ا من الرعاية عن قدرته على السداد. تزود سياسة المساعدة المالية الخاصة بنا المرضى المؤهلين للمساعدة بالرعاية والخدمات الصحية الطارئة أو غيره

 . والخدمات الصحية الالزمة طبيًا

  

 وكل خدمات الرعاية الصحية الطارئة والالزمة طبيًا مؤهلة للمساعدة المالية. 

  

 المرضى الذين:  من المؤهل للحصول على المساعدة الطبية؟

 " )انظر أدناه( Children’sأكملوا "طلب الحصول على المساعدة المالية الخاص بمؤسسة  •

 المؤهلون بناًء على الطلب بعد مراجعته من مكتب االستشارات المالية.  •

  

 ما أنواع المساعدة المالية المتوفرة؟ 

 من حصة المريض في الفاتورة في الحاالت التالية:  30%إذا كان لديك تأمين، فقد تتأهل لخصم إضافي بنسبة 

  "(FPL)"من اإلرشادات الفيدرالية للفقر  350%إذا كنت تكسب أقل من  .1

 إذا قدمت كل المستندات المطلوبة للتحقق من الدخل  .2

  

 إذا لم يكن لديك تأمين أو تغطية للخدمة الالزمة طبيًا، فقد تتأهل للخصم في الحاالت التالية: 

 إذا تقدمت للحصول على مساعدة طبية إذا استوفى دخلك اإلرشادات  .1

 دوالر في السنة  125,000أقل من  إذا كان لديك دخل .2

 إذا قدمت كل المستندات المطلوبة للتحقق من الدخل  .3

. األسر ذات الدخل الذي 5 100%من اإلرشادات الفيدرالية للفقر تحصل على خصم بنسبة  275%األسر ذات الدخل األقل من  .4

تسب بما ال يزيد عن المبالغ الُمسددة بشكٍل عام؛ من اإلرشادات الفيدرالية للفقر ستتأهل للحصول على خصم يُح 350%يصل إلى 

 للعيادات المجتمعية  44% للمستشفيات والعيادات القائمة على المستشفيات و 55%تبلغ نسبة هذا الخصم في الوقت الحالي 

  

 : s’Childrenكيفية التقدم للحصول على المساعدة المالية في مؤسسة 

ل، أو المرور يتوفر مستشارونا الماليون لمساعدتك فيما يتعلق بالمخاوف ذات الصلة بالنفقات الطبية وشرح عملية المساعدة المالية لك. ويمكنك االتصا

 تنامية. بمكاتبنا، أو تنزيل الطلب من موقعنا وإعادته بالبريد. كما تتوفر نسخ باللغات األسبانية، الهمونغ، الصومالية، الروسية والفي

  

 يُرجى السماح بأسبوعين إلى ثالثة أسابيع للمعالجة. سيتم إخطارك خطيًا بمجرد اتخاذ القرار أو في حال الحاجة إلى معلومات إضافية. 

 االستشارات المالية:  - Children’sمؤسسة 
 612-813-6432هاتف: 

 
 612-813-6164فاكس: 

  

  Financial Counseling #17-750, Children’s - Minnesota, 2545 Chicago Ave S, Minneapolis, عنوان المراسلة:

MN 55404  

  

 يُرجى المرور بأحد مراكز الترحيب الخاصة بنا في حرم إيثر الجامعي للحصول على التوجيهات.للمساعدة الشخصية: 

 

 

 

 

 

 

   


